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Uvodnik 

Pozdravljeni! 

Februar je končan in  pr i  večini naših uporabnikov so 

bilance zaključene ali v postopku zaključevanja. Resnično 

upam, da ste leto dopolnili brez rdečih številk. Da bi bilo 

le-teh čim manj, je potrebno celo leto spremljati delovanje 

podjet ja.  Ve l iko ko legov me sprašuje,  kako lahko 

nadzorujemo delovanje tako razčlenjenega podjetja, kot 

je Datalab. Odgovor je, da nam brez PANTHEON-a ne bi 

uspelo. Zadnjih nekaj let pospešeno gradimo ZEUS, ki 

prerašča v vrhunsko orodje za poročanje in nadzor. Slika 

pove več  kot tisoč  besed. Ker trdno verjamemo, da je 

znanje potrebno širiti, najlažje pa se učimo na primerih, 

sem posnel video, v katerem prikazujem naš kontroling in 

orodja, ki jih uporabljamo. Pojdite na Uporabniške strani 

(U-Site) – toplo priporočam ogled. Verjetno lahko večino 

prikazanih praks vpeljete tudi v vaše podjetje in tako 

spreminjate podatke v dobiček. 

U-Site, kakor smo poimenovali predelane uporabniške 

strani, in z njimi PANTHEON skupnost dobiva vedno več 
privržencev. Dnevno tako serviramo preko 260.000 strani, 

obišče pa nas preko 4.000 obiskovalcev. Ste že preizkusili 

novo poenoteno iskanje? Sodelujete na forumih? 
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Djibouti 

E-novice v PDF obliki 

Letna poročila, četudi skopa, postajajo vedno pomembnejše opravilo v letnem koledarju tudi pri 

srednjih in manjših podjetjih. Nekateri smo za to zavezani z zakonom, nekatere k temu silijo 

banke. Če namreč  banki pokažeš  urejeno računovodstvo in ustrezno komentirane bilančne 

postavke, so možnosti za pridobitev kreditov večje. V drugi polovici marca bomo na U-Site objavili 

»Letno poročilo za male in srednje družbe«  - posebno obliko poročila ki bistveno pohitri pripravo 

potrebnega dokumenta. 

V marčevskem buildu pripravljamo še množico dopolnitev, ki PANTHEON delajo hitrejši in boljši. Od 

poenostavljenega nadzora in nastavljanja avtorizacij in izgleda obrazcev, postopka nadgrajevanja 

ter stotine izboljšav vsakodnevnih opravil. Ko namestite nov build, ne pozabite pogledati, kaj 

prinaša. Zadošča klik na »Pokaži novosti« na prijavnem ekranu. 

V tem mesecu bo na voljo tudi beta verzija povezave PANTHEON-a in SalesForce.com CRM okolja, 

ki ga je razvil naš partner Agilcom. SalesForce je najhitreje rastoč spletni CRM sistem in današnji 

čas kar kliče po boljšem upravljanju prodajnih priložnosti in odnosov s kupci tudi v najmanjših 

podjetjih. 

Datalab kar vre od vsega dogajanja. Izredna rast števila uporabnikov (22.484, skoraj 500 več kot 

za novo leto) se še kar nadaljuje, napovedi pa so izredne. Kar me izredno veseli, saj s tem 

zagotavljamo denar za razvoj, ki ga nam ga za razliko od drugih podjetij ni potrebno zmanjševati. 

ServiceDesk ekipe so vedno bolj kompetentne pri zagotavljanju Garantiranih nadgradenj, 

uvedenih novembra in pomoči uporabnikov. Prenovili smo zaledne strežnike, ki omogočajo 

delovanje našemu sistemu. V ponedeljek (pišem v soboto ponoči) izvedemo še skupščino, vpišemo 

dodaten kapital in naredimo stock-split. S tem bomo imeli na borzi približno 1.6 milijonov delnic in 

upamo, da bo to pripomoglo k naši likvidnosti. Nesmiselno in nerazumljivo je, da dogajanje na 

borzi ne reagira na dobre rezultate, ki jih konstantno beležimo zadnjih 18 mesecev. No ja, v bistvu 

pa glede na razmere to niti ni tako nerazumljivo. 

Naj vam PANTHEON služi! 
Andrej Mertelj 

Izvršni direktor 

Nazaj na kazalo 

Vabilo na aktualno izobraževanje z naslovom: 

Obračun za davek od dohodkov pravnih oseb 
2010 

Večina podjetij se v teh dneh poleg številnih vsakodnevnih nalog ukvarja tudi s pripravo obračuna 

davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2010 (davčni obračun) .  V  želji, da vam pripravo 

davčnega obračuna olajšamo, davčni svetovalci podjetja Protokorp v začetku marca pripravljamo 

enodnevni izobraževalni dogodek, na katerem vam bomo čim bolj uporabno in celovito predstavili 

davčni obračun s pripadajočimi prilogami. 

Izobraževanje se bo odvijalo v konferenčnem centru GZS, v Ljubljani (Dvorana Nanos ali 

C, v prvem nadstropju) v četrtek, 3.3.2011 med 8.45 in 14.30 uro. 

Program izobraževanja 

08:45 – 9:00 Registracija udeležencev in jutranja kava 

09:00 – 10:15 Uvod v pripravo davčnega obračuna 

  (I) Otvoritev predavanja 
  (II) Spremembe ZDDPO-2 in obračun 

  (III) Izbor predlogov sprememb ZDDPO-2 

  (IV) Programska oprema, zajemanje in obdelava podatkov ter dokumentiranje 
10:15 – 10:30 Odmor 

10:30 – 12:00 Obračun 2010 

  (V) Vsebinski in praktični pregled postavk obračuna 

  (VI) Priloge in podporna dokumentacija 
12:00 – 12:45 Odmor za kosilo 

12:45 – 13:45 Upravljanje davčnih tveganj 

  (VII) Odpravljanje napak v davčnem obračunu 

  (VIII) Davčni inšpekcijski nadzor in davek od dohodkov pravnih oseb 

13:45 – 14:00 Odmor 

14:00 – 14:30 Sklepni del 

  (IX) Vprašanja in praktični primeri 

Kotizacija 

Kotizacija za dogodek znaša 135 EUR (brez DDV) in vključuje obisk izobraževanja, pridobitev 

izvoda predavanega gradiva, pogostitev med odmori, kosilo in možnost brezplačnega parkiranja. 

V primeru, da se z istega podjetja predavanja udeleži več oseb, so vse osebe upravičene do 15% 

popusta. 

Prijava 

Prijavite se lahko preko: 

•  elektronske pošte info@protokorp.si 

•  telefona 05 902 10 81, 

•  ali faksa 05 903 93 60. 

Ob prijavi navedite ime udeleženca in podatke o podjetju na katerega želite prejeti račun. Račun 

bomo izstavili po opravljenem izobraževanju. 

V primeru neudeležbe ali odjave manj kot 24 ur pred dogodkom vam bomo zaračunali 25% 

kotizacije za kritje administrativnih stroškov. 

Predavatelja 

Martin Šifrer, direktor družbe, je po izobrazbi univerzitetno diplomirani ekonomist, ki je študij 

nadaljeval na Slovenskem inštitutu za revizijo, v okviru programa preizkušeni davčnik, in ga tudi 

uspešno zaključil. Pred ustanovitvijo podjetja Protokorp d.o.o. je štiri leta pridobival izkušnje z 

davčnega področja v okviru ene izmed največjih mednarodnih svetovalnih družb na svetu, Ernst & 

Young v Ljubljani in kasneje tudi na izpopolnjevanju v Rotterdamu, Nizozemska. V teh štirih letih 

se je dodatno izobraževal tudi preko interne akademije Ernst & Young in v okviru izobraževanj 

največje mednarodne knjižnice davčne literature IBFD. Poleg samega svetovalnega dela, Martin 

občasno predava s področja davkov ter objavlja članke v strokovnih publikacijah. Kot ekonomist s 

predznanjem računovodstva Martin pokriva predvsem področja davka od dohodkov pravnih oseb, 

davčnega planiranja, mednarodnih obdavčitev in dohodnine. 

Tilen Božič, vodja področja davka od dohodkov pravnih oseb, je po izobrazbi univerzitetni 

diplomirani ekonomist, ki svoje znanje nadgrajuje s študijem ACCA pri združenju pooblaščenih 

revizorjev (Association of Chartered Certified Accountants). Svoje praktične izkušnje je štiri leta 

pridobival v okviru mednarodne svetovalne družbe Ernst & Young na področju davkov v Ljubljani 

ter se dodatno usposabljal v okviru izobraževalnih notranjih dogodkov doma in v tujini. V preteklih 

letih je delal predvsem na področju skrbnih davčnih pregledov mednarodno uveljavljenih družb, 

zaznavanju in odpravljanju sistemskih davčnih tveganj, preventivnih davčnih pregledih in pripravi 

obračunov ter drugih svetovalnih storitvah s področja davka od dohodkov pravnih oseb. Na 

področju osebnih davkov se je pretekla štiri leta kalil v upravljanju in svetovanju v zvezi z 

zahtevnejšimi mednarodnimi napotitvami delavcev. 

Dogodek je namenjen vsem, ki se srečujete s pripravo ali pregledom obračuna davka od 

dohodkov pravnih oseb. Verjamemo, da boste na dogodku družbe Protokorp s spremljanjem, 

sodelovanjem in izmenjavo mnenj temeljito obnovili in nadgradili vaše obstoječe znanje. 

Vabljeni! 

Protokorp d.o.o. 

Nazaj na kazalo 

 

Nazaj na kazalo 

Datalabov team building 2011 

17., 18 in 19. februarja smo v Bovcu »trenirali«  medsebojno spoznavanje in povezovanje – na 

»datalabovski« način. 

Vse skupaj se je začelo nekega mrzlega, mračnega popoldneva, v majhni gorski vasici Bovec pod 

Kaninom. Prisrčni stiski rok in topli objemi so se mešali z zmedenimi pogledi in zadržanimi 

nasmeški v rahli zadregi. Marsikdo je bil naveličan dolge vožnje z avtom in neznosno utrujen...Ko 

pa sta stekla po grlu - hm, nekaterim že med delavnicami... - borovničke in bacardi, se je začel 

pravi jugonostalgični večer z Datalabom iz Slovenije in njegovimi hčerinskimi podjetji iz držav 

nekdanje Jugoslavije, ki ga je še dodatno podkrepilo ljubko socialistično vzdušje v hotelu Alp, kjer 

smo bili nastanjeni. 

Po večerji smo okupirali lokalno sobo za biljard, ker pa nam kmalu ni več mogla nuditi tistega, kar 

smo potrebovali (=potrpežljivega osebja, ki bi nas bilo pripravljeno poslušati do jutra), smo 

odtavali (nekateri sicer rahlo opotekaje) do bližnjega lokala Črna ovca. Ker dogajanja tam iz 

zdravstvenih razlogov raje ne bi natančneje komentirali, naj pojasnimo le, da je trajal razvrat do 

zgodnjih jutranjih ur in da se je končal brez večjih žrtev. 

Po kratkem, a krepčilnem spancu, nas je pričakal nebeško sončen dan na sneženih planjavah 

Kanina. Čeprav smo vedeli, da smo več  kot uspešno "nabildali Datalabov tim" že preteklo noč, 
smo ponovili zgodbo - sicer v omejenem obsegu - še v petek zvečer, 18. februarja, in si naslednji 

dan privošči l i  še  eno  športno dogodivščino na snegu - tokrat na italijanski strani smučišča. 

Primerno "povoženi" smo zaključili dvodnevno druženje na kosilu in se poslovili, ko so se nam 

začele od izčrpanosti počasi že zapirati oči. 

Bilo je enkratno, nepozabno, nasmejano, sončno, športno, plesno, razigrano, divje, predvsem pa - 

učinkovito v smislu medsebojnega povezovanja in spoznavanja. 

Soba z razgledom 

 

Najlepše cvetlice na snegu. 

 

(Foto: DareR, NinaO) 

Še več vtisov na: https://usersite.datalab.eu/ 

Nazaj na kazalo 

User Group (UG) srečanja 

Kaj so srečanja UG? 

To so srečanja, ki se dogajajo pri nas, na Datalabu (Koprska 92, Ljubljana) in so namenjena 

druženju vseh, ki jih zanima posamezno področje PANTHEON-a. Čeprav srečanje praviloma vodi 

produktni vodja področja, ne gre za predavanje, temveč  za izmenjavo informacij, kjer so prav 

izkušnje in mnenja uporabnikov tista, katerim dajemo največji poudarek. Zadnji del srečanja, ki 

ga imenujemo PPP (pogovor ob pici in pivu), pa je še posebej namenjen sproščeni izmenjavi 

mnenj. 

HEUG srečanje 

V sredo, 23.2.2011, je v prostorih Datalaba v Ljubljani potekalo HEUG (Hermes User Group) 

srečanje pod okriljem produktnih vodij Boštjana Pečarja in Mateje Korelc Qureshi. Po uvodni 

predstavitvi večjih sprememb oz. izboljšav v PANTHEON-u za module Šifranti in Splošno (Boštjan 

Pečar) ter Naročila, Blago, DDV, Carina, Trošarina in Servis (Mateja Korelc Qureshi) se je pričela 

razprava z uporabniki o delovanju programa in možnih, v praksi zaželenih izboljšavah. 

Razprava se je v bolj sproščenem vzdušju nadaljevala ob pici in pivu, nakar smo že razgljabljali, 

kdaj se spet vidimo na naslednjem HEUG srečanju ali Datalab konferenci. HEUG srečanja so 

koristna tako za nas razvijalce kot za končne uporabnike programa, saj iz prve roke dobimo 

koristne informacije od končnih uporabnikov. Zahvaljujemo se vsem udeležencem za odziv na 

naše povabi lo in upamo, da se bo naslednjega HEUG srečanja udeleži l o  še  v eč  končnih 

uporabnikov. 

Vabljeni na UG srečanja 

Prijavite se lahko na e-naslove poleg razpisanih terminov 

Nazaj na kazalo 

Termin Področje Kontakt

5.4.2011 Proizvodnja sonja.gros@datalab.si

12.4.2011 Denar (računovodstvo, finance, osnovna sredstva itd.) simon.klemen@datalab.si

10.5.2011 Ares in Zeus – poslovna analitika
dare.rihter@datalab.si 
borut.puklavec@datalab.si

Za daljnoročni uspeh podjetja je potrebna 
najboljša oskrbna veriga 

Dobiček poslovanja 

Podjetja se bolj kot kdajkoli srečujejo z izzivi profitabilnosti. Trendi izboljšav gredo v smeri višje 

prilagodljivosti trgu, boljšega obvladovanja nabavnih, proizvodnih in prodajnih oskrbnih procesov. 

Obvladovanje zalog je pogosto ključnega pomena za dobičkonosnost poslovanja. 

 

Vloga logistike pri uspehu podjetja 

Logistika je postala pomemben razvojni člen, saj aktivno gradi rešitve za višjo konkurenčnost. 

Zlasti večji kupci od dobaviteljev pričakujejo (zahtevajo) kvalitetne dobave. Strošek logistike po 

posledično narašča in predstavlja 10% do 25% prodajne cene blaga. Torej učinkovita organizacija 

in izvedba logistike oskrbe predstavlja eno glavnih priložnosti zniževanja stroškov, dviga 

konkurenčnosti podjetja na trgu z omejeno zmožnostjo rasti. 

Oskrba in skladiščenje blaga 

Trg pričakuje pravočasne dostave blaga v pravi količini, na pravem mestu, prave kvalitete in s 

pravimi informacijami. In seveda s čim manjšimi stroški. Procesi skladiščenja in oskrbe so tesno 

vpeti v prodajne, proizvodne in nabavne procese. Ci l j je optimizirati procese in načine 

skladiščenja, tako da bomo omogočili: 

•  Boljšo oskrbo kupcev 

•  Dvig produktivnosti dela v skladišču, manj potrebnih resursov 

•  Manj administracije in lažje sodelovanje s prodajo, nabavo, proizvodnjo 

•  Lažje obvladovanje zalog in manjše nepotrebne zaloge 

•  Sledljivost blaga od dobavitelja do kupca 

•  Boljši nadzor, manjše stroške poslovanja 

 

Zakaj Špica 

Nudimo svetovanje pri prenovi procesov skladiščenja, sodelovanju z nabavno, prodajno službo ter 

proizvodnjo. Pomagamo pri organizaciji optimalnih skladiščnih procesov. Vpeljujemo celovite 

informacijske rešitve skladiščenja za doseganje zgoraj navedenih poslovnih ciljev – od prevzema 

blaga dobaviteljev, do izdaje končnemu kupcu. Naše reference so podjetja različnih branž  - 
prehrambena, avtomobilska, farmacevtska, lesna, plastična industrija, distribucija rezervnih delov, 

distribucija tehničnega blaga, distribucija prehrambenih izdelkov, 3PL zunanje izvajanje logističnih 

storitev, hitra dostava pošiljk in druge. 

Vodilo vseh naših projektov je temeljita analiza stanja in poslovnih ciljev podjetja, predlogi 

izboljšav, izgradnja konkurenčnih prednosti in hiter povratek investicije. 

Nazaj na kazalo 

Za več informacij sem vam na voljo: 

Miha Capuder, magister inženir logistike

e-mail: miha.capuder@spica.com 

Tel: +386 1 568 0829 

Mob: +386 41 384 983 

www.spica.si 

www.spica.com

Nasvet strokovnjaka – založbe Verlag Dashöfer, 
tokrat par primerov 

Namen primerov je, da pogledate, če je tudi v vašem podjetju kakšna ekonomska 

kategorija, ki bi jo bilo pred zaključkom leta potrebno posebej knjigovodsko 

obravnavati (na primer na podlagi popisa, ugotovitve stopnje dokončanosti, podatkov 

o oslabitvi) in, ali jo je potrebno posebej obravnavati tudi v davčnem obračunu. 

Primer za ostala sredstva in obveznosti 

Opis poslovnega dogodka 

Ostale vrednosti so vse terjatve in vse obveznosti, gotovina v blagajni – everski in devizni, 

vrednostni papirji, garancije ipd. Za popis teh vrednosti mora strokovna služba pred popisom 

uskladiti njihovo stanje s partnerji, o neusklajenih vrednostih pa komisija posebej poroča in 

predlaga določene ukrepe za odpravo neusklajenih vrednosti. Uskladitve se opravijo enkrat letno s 

takoimenovanimi IOP obrazci. Med ostale vrednosti uvrščamo: 

Računovodska obravnava poslovnega dogodka in kontiranje 

Kratkoročne poslovne terjatve 

Družba Janez do.o.o. izkazuje poslovne terjatve do svojih poslovnih partnerjev. Ker je 

knjigovodska vrednost terjatev presegla njihovo udenarljivo vrednost, mora družba Janez d.o.o. 

oblikovati popravek vrednosti terjatev. Zaradi neplači la je družba Janez d.o.o. do poslovnega 

partnerja prijavila izvensodno poravnavo. Družba ima sprejet pravilnik o računovodstvu, v 

katerem ima opredeljeno politiko oblikovanja popravkov vrednosti terjatev, v katerem so zajeti 

tudi tovrstni primeri. Zato konec leta pri pregledu terjatev ugotovi, da ima za 80 TDE ugotovljenih 

popravkov vrednosti terjatev. 

 

Kratkoročne terjatve do države 

Družba Janez d.o.o. izkazuje terjatev do države za obračune plače zaposlenih invalidov. Izplačane 

plače invalidov tekom leta so bila v višini 100 TDE. 

 

Kratkoročne finančne terjatve s popravkom vrednosti 

Družba Janez d.o.o. na osnovi posojilne pogodbe nakaže posojilo družbi Janez 1 d.o.o. v višini 500 

TDE. Pogodba je sklenjena za obdobje 5 let. Obresti se ne pripisujejo glavnici. Ob zapadlosti se 

vrne celotna glavnica s pripadajočimi obrestmi. Obresti se obračunavajo v skladu s Pravilnikom o 

priznani obrestni meri za povezane osebe in so izračunane konec leta v višini 5 TDE. Variabilni del 

obrestne mere je objavljen na spletnih straneh DURS, glede na ročnost in glede na kreditno oceno 

pa je potrebno ta variabilni del obresti povišati. Inventurna komisija skupaj s pooblaščeno osebo 

preveri ročnost, pravilnost razmejitve in pravilnost višine obračunane obrestne mere. Zaradi 

insovletnosti obstaja možnost, da del kratkoročnega kredita družba Janez 1 d.o.o. ne bo vrnila v 

roku določenem v posojilni pogodbi (dolgoročni posojilo 500 TDE za dobo 5 let; to pomeni da se na 

bilančni presečni dan med kratkoročna posojila prenese 100 TDE). 

 

Dolgoročne in kratkoročne finančne terjatve, obresti se ne obračunavajo v skladu s 

pravilnikom 

Družba Janez d.o.o. na osnovi posojilne pogodbe nakaže posojilo družbi Janez 2 d.o.o. v višini 500 

TDE. Pogodba je sklenjena za obdobje 5 let. Obresti se ne pripisujejo glavnici. Ob zapadlosti se 

vrne celotna glavnica s pripadajočimi obrestmi. Obresti se ne obračunavajo v skladu s Pravilnikom 

o priznani obrestni meri za povezane osebe in so izračunane konec leta v višini 7 TDE. Variabilni 

del obrestne mere je sicer objavljen na spletnih straneh DURS, glede na ročnost in glede na 

kreditno oceno pa je potrebno ta variabilni del obresti povišati. Inventurna komisija skupaj s 

pooblaščeno osebo preveri ročnost, pravilnost razmejitve in pravilnost višine obračunane obrestne 

mere, ob tem ugotovi, da so bile obresti obračunane po nižji obrestni meri in ni usklajena s 

Pravilnikom o priznani obrestni meri za povezane osebe. 

 

Vir: zgoščenka Zaključne knjižbe, izkazi in poročila, 

http://www.zakljucno-porocilo.si založbe Verlag Dashöfer 

Nazaj na kazalo 

– Kratkoročne poslovne in finančne terjatve so tiste, ki zapadejo v plačilo v roku, krajšem od

enega leta, pa tudi deli dolgoročnih terjatev, ki so že zapadli v plačilo ali pa bodo zapadli v

plačilo v enem letu po datumu bilance stanja. 

– Kratkoročne finančne naložbe, ki so naložbe, ki naj bi jih družba posedovala manj kot leto dni

ali s katero naj bi se trgovalo in so del finančnih naložb. 

– Denarna sredstva, med denarna sredstva uvrščamo gotovino, knjižni denar in denar na poti. 

– Kratkoročne  ak t i vne  časovne razmej i tve ter jatev in druga sredstva,  k i  se bodo po

predvidevanjih pojavili v letu dni in kateri nastanek je verjeten, verjetnost pa zanesljivo

ocenjena. 

– Kapital je obveznost do lastnikov, ki pred prenehanjem družbe ne zapade v plačilo. 

– Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve, ki se oblikujejo za sedanje obveze, ki

izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov in se bodo po predvidevanjih podjetja poravnale v

obdobju, ki ni z gotovostjo določeno, ter katerih velikost je mogoče zanesljivo izmeriti. 

– Dolgoročne finančne obveznosti so obveznosti povezane s poslovanjem in se pripoznajo kot

obveznost, ki ob upoštevanju pogodbenih določil zapadejo v plačilo v obdobju daljšem od leta

dni po bilanci stanja. 

– Kratkoročne poslovne in finančne obveznosti so obveznosti, ki zapadejo v plačilo v obdobju,

krajšem od leta dni, zato se pri sestavljanju bilance stanja mednje vštevajo tudi deli

dolgoročnih obveznosti, ki so že zapadl i  v plači l o ,  a  še niso plačani in deli dolgoročnih

obveznosti, ki zapadejo v plačilo, v obdobju do leta dni po datumu bilance stanja. 

www.dashofer.si
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Novosti in nasveti 

Avtomatsko kreiranje prenosa – negativna 
zaloga na skladišču 

Na dokumente medskladiščnega prenosa smo med čarovnike dodali funkcijo 

Avtomatsko kreiranje prenosa, ki omogoča kreiranje medskladiščnega prenosa na 

podlagi izdaj iz določenega skladišča v določenem obdobju. 

 

Avtomatsko kreiranje prenosa je uporabno v primeru, če iz nekega skladišča zavestno prodajamo 

robo in ob tem nimamo zaloge. S funkcijo naknadno iz enega skladišča prenesemo prodano 

količino na skladišče, iz katerega smo vršili prodajo. 

Primer: Na maloprodajnem skladišču izdajamo blago. Prevzema nimamo in stanje zaloge je 

negativno. Na dokumentu medskladiščnega prenosa (veleprodaja -> maloprodaja) izberemo novo 

funkcijo (čarovnik - avtomatsko kreiranje prenosa). Izberemo kriterije za prenos: vrste 

dokumentov izdaj, ki jih želimo upoštevati, datumsko obdobje za katerega želimo zbrati podatke o 

izdaji. Izdajno skladišče tega dokumenta se definira kot prejemno na dokumentu medskladiščnega 

prenosa. Na osnovi izbranih kriterijev se napolnijo pozicije za prenos (artikli, ki so bili v tem 

obdobju izdani). Pozicije lahko dodamo na obstoječi dokument, lahko pa ustvarimo nov dokument 

in mu določimo datum kreiranja. S klikom na gumb kreiraj se avtomatsko kreira dokument 

medskladiščnega prenosa z ustreznimi podatki: prejemnim, izdajnim skladiščem, datumom ter s 

pozicijami identov, ki smo jih nabrali z izbranimi kriteriji. Če pogledamo skladiščne kartone 

ponovno za ta idente vidimo, da smo na izbrani dan iz veleprodajnega skladišče prenesli idente na 

maloprodajno skladišče in zaloga je nič  (oz. ustrezna). Ob kreiranju medskladiščnega prenosa 

mora biti na izdajnem skladišču medskladiščnega prenosa (v našem primeru veleprodajnem 

skladišču) dovolj zaloge za kreiranje pozicije. V nasprotnem primeru nam program javi opozorilo, 

da na izdajnem skladišču ni dovolj zaloge. 

Funkcija je še posebej uporabna, kadar se veleprodaja in maloprodaja prepletata v podjetju. 

Priporočljivo pa je, da jo uporabljamo kar se da sprotno. 

Nazaj na kazalo 

Eva Slak

Novosti in nasveti 

Brisanje pozicij temeljnice 

V PANTHEON-u smo spremenili način brisanja pozicij temeljnice. 

Če  želite brisati eno pozicijo na temeljnici, naredite to s kombinacijo tipk CTRL + Delete. V tem 

primeru se vam zbriše samo označena pozicija. 

Če pa želite brisati več  pozicij skupaj za isti vezni dokument, pritisnete tipke SHIFT + CTRL + 

Delete. 

 

Odpre se okno Želite pobrisati vse knjižbe z istim dokumentom? Da briše označene (pobriše 

vse označene dokumente), Prekliči ne briše (prekine operacijo brisanja). 

klavdijak@datalab.si 
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Novosti in nasveti 

Brisanje knjižbe, ki je vključena v kompenzacijo 

Po novem vam PANTHEON v primeru brisanja temeljnice ali pozicije na temeljnici javi opozorilo, da 

je knjižba povezana med dokumenti. 

Gremo na temeljnico, kliknemo na  (briši zapis) in PANTHEON javi opozorilo. Pritisnemo izhod 

in te temeljnice ne moremo zbrisati. Enako opozorilo javi, če brišemo samo eno pozicijo, in sicer 

pozicijo s kontom obveznosti in terjatev. 

 

klavdijak@datalab.si 
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Napovedujemo za naslednji build 

Zbirni izpis poročil računovodskega servisa 

V meni Denar | Obračuni je bil dodan nov meni Zbirni izpis poročil. Meni je na voljo samo v 

različicah ME, MF in GE. Modul je namenjen sumarnemu izpisu posameznih izpisov v enem koraku. 

Podatki se izvozijo v PDF in stisnejo v arhiv 7z z imenom in potjo, kot jo določi uporabnik. 

Namen modula je, da računovodja čimbolj enostavno natisne oz. shrani različna poročila za 

stranko. S tem čimbolj odpade potreba, da je treba vedno znova po potrebi tiskati poročila za 

stranko, ko jih ta npr. rabi za banko itd. 

Možen je izvoz naslednjih izpisov: 

•  Bruto bilanca 

•  Bilančni izpisi (po izbiri stranke) 

•  Odprte postavke 

•  Konto kartice 

•  Struktura odprtih postavk 

•  Saldolista kupcev in dobaviteljev 

•  Pregled plačil računov 

•  Pregled zamud plačil 

Izvozijo se samo izpisi, ki so obkljukani. 

Polje Vrsta izpisa je spustni izbirni seznam (dropdown check box), v katerem lahko uporabnik 

izbere enega li več oblik posameznega izpisa. 

Za nastavitve posameznega izpisa se v primeru, da nastavitev ni mogoče določiti na formi, 

upošteva obstoječa nastavitev. 

Primerjalno obdobje, Obdobje 2 in Primerjalno obdobje 2 je vidno le, če je izbrano v Izbira izpisov 

Bilance. Vrste dokumentov so vidno v vseh izbirah. 

Prikaz in nazivi polj, če je izbrano: 

•  Bruto bilanca (Konto 1a in Konto 2a ni vidno) 

•  Bilance (Konto 1a in 2a ni vidno, vidni so vsi datumi obdobij) 

•  Odprte postavke (Konto 1a in Konto 2a ni vidno). Na dan v izpisih odprtih postavk je datum 
dokumenta/obdobja do. 

•  Konto kartica (Konto 1a in Konto 2a ni vidno) 

•  Struktura odprtih postavk (Konto 1 in 1a sta konta odlivov, Konto 2 in 2a sta konta prilivov) 

•  Saldolista kupcev in dobaviteljev (Konto 1 in 1a sta konto kupca, Konto 2 in 2a sta konta 
dobaviteljev) 

•  Pregled plačil računov (Konto 1a in Konto 2a ni vidno) 

•  Pregled zamud plačil (viden samo Konto 1) 

Pod Dodatno obstaja možnost Uporabi shranjene predloge izpisa.  Če je izbrana, se spustni 

seznami spremenijo v Izbira predloge in uporabnik lahko izbere shranjeno predlogo izpisa za 

posamezen izpis. Ob pripravi izpisov se na formi napolnijo podatki glede na shranjeno predlogo in 

privzeti nadomestijo z izbranimi pod Kriteriji. 

 

Vse nastavitve forme se ob zapiranju forme shranijo in uporabijo ob kasnejšem odpiranju forme. 

Uporabnik ima možnost, da zbirne izpise izvozi (Izvozi) ali natisne (Natisni). 

simon.klemen@datalab.si 
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Djibouti 

Ali po slovensko Republika Džibuti se nahaja na vzhodni obali Afrike na t.i. Afriškem rogu in se 

zelo od blizu spogleduje z državo Jemen. Državi loči  le 20 ki lometrov od Rdečega morja. 

Neodvisnost od francoske nadvlade so razglasili leta 1977, a še vedno je stalno prisotnih okoli tri 

tisoč vojakov francoske tujske legije. No ... vsaj zastava ni podobna francoski. Oglejmo si Djibouti. 

 

Čas potovanja – Februar 2011 

Trajanje potovanja - 3 dni 

Proračun samo za Djibouti – cca 100 eur 

Prebivalci - 820 tisoč 
Površina države – 23.200 kvadratnih km (zelo blizu površini Slovenije) 

Uradni jeziki – Arabščina in Francoščina 

Valuta – frank v razmerju 240 za en Eur 

Viza – potrebna, 40 Usd, narejena v istem dnevu (Addis Abeba) 

 

Dostop 

V glavno mesto s priročnim imenom Djibouti city (uporabljal bom angleško ime za državo in glavno 

mesto) leti veliko letalskih prevoznikov, posebej pa je veliko letov iz sosednjih držav (Etiopija, 

Jemen, Somalija). Morski dostop je le do Jemna, a so odhodi trajektov precej netočni in zahtevajo 

improvizacijo. Še najbolj se zaplete pri kopenskih poteh, kjer je meja z Eritrejo zaprta, dostop do 

Etiopije obsega 6 ur vožnje po makadamu, pot do Somalilanda pa še najbolj spominja na okolje 

rallyja Paris – Dakar. Samo za zares avanturistične z avtorjem besedila na čelu. 

Situacija 

Sam prihod v državo ter s tem prvi vtis pusti precej negativne občutke – vse skupaj deluje kot 

obrobje ogromnega smetišča, na vsaki veji je zataknjena polivinilasta vreča, ob glavni cesti so 

nametani odvrženi avtomobili ter ostali štirikolesniki ... ne ravno lepo. Na drugi pogled samo mesto 

malo spominja na Beirut, kar pomeni kombinacijo urejenosti in popolnega kaosa. Lega ob morju 

omogoča kopanje, kar pa ovira dejstvo, da je najlepši del obale zasedel hotel Kampinski, ki je 

zastražen bolje kot slovenska centralna banka. 

 

Temperature so v glavnem v območju nad 30 st., siesta od poldneva pa tja do četrte ure resno 

vpliva na dosegljivost osnovnih dobrin, kot so pijača in hrana. Cene so glede na sosednje države 

precej višje in indeks cena/dobljeno je zelo slab. Se pa v t.i. Afriški četrti kljub temu lahko popije 

kava na prazni kanti za barvo za žepu prijaznih 30 frankov. Lokalni kuharski mojstri pa postrežejo 

v istem delu mesta pasulju podobno enolončnico z bagetama v kombinaciji s čajem in cocacolo za 

okroglih 200 frankov. Lahko ni drago. 

 

Znamenitosti in aktivnosti 

Lac (jezero) Assal 

Jezero v kraterju in ob tem še najnižja kopenska točka v Afriki (in druga najnižja na svetu) leži 
150 metrov pod morsko gladino. Eno glavnih težav predstavlja nedostopnost z javnim prevozom. 

Ali povedano drugače ,  če potuješ  sam, te ogled stane vsaj 200 ameriških dolarjev. Iz moje 

postavke „Proračun“ je jasno, ali sem si ogledal to čudo narave. 

Kajtanje in potapljanje 

Rdeče morje ne glede na točno lokacijo slovi kot prvovrstna lokacija za podvodna romanja. Nekaj 

otokov ob Djiboutiju pa dodajo postavko k raznolikosti terena. Za navdušence nad skoraj letenjem 

nad vodo pa konstantni vetrovi zagotavljajo neprekinjeno kajtanje. 

Namesto epiloga 

So države, ki bodo vedno močno označene na turističnem zemljevidu, in so države, ki jih popotniki 

v glavnem uporabijo kot transportno pot za dosego cilja. In je Djibouti, zelena ovca Afriške celine. 

... do naslednjič, ko bomo obdelali novo državo na črni celini, bo za vas trdo treniral ... 

Nazaj na kazalo 

Boštjan »Macgyver« Pečar

 

Č e želite, da elektronske PANTHEON novice prejemajo tudi vaš i sodelavci, nam piš ite na marketing@datalab.si. 

Č e e-novic ne želite prejemati, odgovorite na to sporoč ilo. 
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